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PREAMBULUM
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
(Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a Luca Pacioli Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az
alábbi tartalommal fogadja el az Egyesület Alapszabályát:
I.
Az Egyesület adatai
1. §
(1) Az Egyesület magyar neve: Luca Pacioli Egyesület
(2) Az Egyesület angol neve: Luca Pacioli Association
(3) Az Egyesület székhelye: 1093 Budapest, Fővám tér 8.
(4) Az Egyesület jogállása: önálló jogi személy, egyesület
(5) Az Egyesület weboldala: www.pacioli.hu
II.
Az Egyesület céljai, tevékenysége, alapvetései
2. §
(1) Az Egyesület céljai az alábbiak.
A) Az Egyesület célja, hogy a Budapesti Corvinus Egyetemnek és Magyarország valamennyi
felsőoktatási intézményének képzését kiegészítve lehetőséget biztosítson elsősorban az
Egyesület tagjai és mások számára, hogy a számviteltudomány és az ahhoz szorosan
kapcsolódó adózási ismeretek területén magas színvonalú tudást, e tudás birtokában pedig
kimagasló szakmai eredményeket és elismerést szerezhessenek mind egyetemi
tanulmányaik, mind későbbi életük során.
B) Az Egyesület küldetésének tekinti, hogy a Budapesti Corvinus Egyetemen mint
működésének központi helyszínén, más felsőoktatási intézményekben és a magyar
közoktatás intézményrendszerének intézményeiben zajló sokrétű tevékenységével
hozzájáruljon a számviteltudomány és az adózási terület tekintélyének, népszerűségének
növekedéséhez a magyar fiatalság körében.
C) Az Egyesület hosszú távon biztosítani szeretné a számviteltudomány és az adózási ismeretek
területén a legkiemelkedőbb szakemberek folyamatos kinevelését a magyar akadémiai és
vállalkozói szféra, valamint a közszféra számára, éppen ezért működése során kiemelten és
minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik támogatni az ezen területekkel foglalkozó
ifjúsági szervezetek, egyetemi diákszervezetek, szakkollégiumok működését, fejlődését.
D) Az Egyesület vallja, hogy létezése elengedhetetlen feltétele annak, hogy Magyarországon a
számviteltudomány és az adózás kultúrája a felsőoktatási intézményeket és a társadalom
egészét tekintve is valóban virágozhasson, így működését hosszú távon, országos
kiterjedésben képzeli el.

3

(2) Az Egyesület tevékenységeivel az alábbi közfeladatok megvalósítását kívánja szolgálni
alakulásától kezdve.
A) Tudományos tevékenység és kutatás – a 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról,
fejlesztésről és innovációról preambulumában, a 2. § a), c) és g) pontjaiban, a 4. § (1)
bekezdés e) és g) pontjaiban és az 5. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján.
B) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés – a 2011. évi CXC. törvény a
nemzeti köznevelésről 4. § (1) bekezdésének h) - u) pontjaiban foglaltak alapján.
(3) A 2. § (2) bekezdésének A) pontjában megnevezett közfeladat megvalósítását az Egyesület az
alábbi közhasznú tevékenységek ellátásával kívánja segíteni.
A) A Budapesti Corvinus Egyetemmel – és más magyarországi felsőoktatási intézménnyel –
együttműködő, különösen a számviteltudomány és az adózási ismeretek területeivel
foglalkozó oktatók és kutatók munkájának segítése, az oktatási és kutatási tevékenységben
való aktív részvétel.
B) A számviteltudomány és adózás területeihez kapcsolódó tudományos megmérettetések,
versenyek, vetélkedők szervezése.
C) A számviteltudomány és adózási területhez kapcsolódó témában elkészített Tudományos
Diákköri Konferencia dolgozatok sikeres és igényes megírásának elősegítése, a
kutatómunka és a dolgozatírás során történő iránymutatás, segítségnyújtás.
(4) A 2. § (2) bekezdésének B) pontjában megnevezett közfeladat megvalósítását az Egyesület az
alábbi közhasznú tevékenységek ellátásával kívánja segíteni.
A) A számviteltudománnyal és adózással foglalkozó ifjúsági szervezetek,
diákszervezetek, szakkollégiumok működésének szellemi és anyagi támogatása.

egyetemi

B) A számviteltudomány és az adózás területeit érintő középiskolai és egyetemi tantárgyakból
nyújtott korrepetálás, vizsgafelkészítő és más, ezekhez hasonló ismeretterjesztő,
képességfejlesztő tevékenységek.
C) A számviteltudományt, adózási ismereteket és egyéb, ezekkel lehetőleg összefüggésben álló
közgazdasági ismereteket terjesztő, népszerűsítő tevékenységek, iskolalátogatások,
középiskolai előadások.
D) A magyar ifjúság számára a leginkább megfelelő felsőoktatási intézmény kiválasztásában
történő segítségnyújtás, tanácsadás, a számviteltudományt és adózási ismereteket oktató
felsőoktatási intézmények számára az ifjúsági utánpótlás biztosítása.
(5) Az Egyesület biztosítani szeretné, hogy közhasznú tevékenységeiből a tagjain (illetve esetleges
munkavállalóin, önkéntesein) kívül más is részesülhessen.
(6) Az Egyesület nem közhasznú tevékenységei az alábbiak.
A) Szálláshely (kollégium) bérlési lehetőségének biztosítása az azt igénybe venni akaró Rendes
Tagok számára.
B) A munkaerőpiacon történő mihamarabbi elhelyezkedés, esetlegesen saját vállalkozás
elindításának elősegítése a Rendes Tagok számára.
C) A magyar vállalkozói szféra és a számviteltudomány valamint adózás területeinek jeles
képviselőit, művelőit magába foglaló kapcsolati háló elérhetőségének biztosítása a Rendes
Tagok számára.
D) Kurzusok, korrepetálások, előadások, egyéb ismeretterjesztő tevékenységek a Rendes Tagok
számára.
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(7) Az Egyesület a társadalmi történésekre érzékeny, de sem közvetlen, sem közvetett politikai
tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól és más politikai célú szerveződésektől,
megmozdulásoktól függetlenül működik, azoknak anyagi, erkölcsi vagy bármilyen egyéb
támogatást nem nyújt, valamint nem is fogad el tőlük ilyen támogatást.
(8) Az Egyesület működése során mindvégig igyekszik tudományos, objektív hozzáállást képviselni
minden felmerülő kérdésben.
(9) Az Egyesület céljai elérése érdekében együttműködésre törekszik elsősorban a Budapesti
Corvinus Egyetemmel, annak Gazdálkodástudományi Karával, különösen annak Pénzügyi,
Számviteli és Gazdasági Jogi Intézetével és ezek jogutódjával, a Budapesti Corvinus Egyetem és
más felsőoktatási intézmények valamennyi hallgatói szerveződésével – ideértve az egyszerű
diákközösségeket, a diákszervezeteket és a szakkollégiumokat –, a Magyarországon működő
valamennyi közoktatási intézménnyel, a Magyarországon működő vállalatokkal, valamint más
szervezetekkel és természetes személyekkel, amennyiben ezek saját tevékenységei, célkitűzései
az Egyesületéhez hasonlatosak, vagy az Egyesületet saját célkitűzései elérésében bármilyen
módon segíthetik.
(10) Az Egyesület belső szabályzatainak rendelkezniük kell az alábbiakról.
A) Olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye)
megállapítható.
B) A döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról.
C) Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről.
D) Az Egyesület működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlésének
nyilvánosságáról.
E) Az Egyesület számviteli politikájáról.
F) Az Egyesület gazdálkodására vonatkozó szabályokról.
(11) A tagság típusai az Egyesületben az alábbiak.
A) Rendes Tag.
B) Tiszteletbeli Tag.
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III.
A Rendes Tagok tagsági jogviszonyának keletkezése és megszűnése
3. §
(1) Azon természetes személy válik az Egyesület Rendes Tagjává, akire teljesülnek az alábbiak.
A) Legalább tizennyolcadik életévét betöltötte.
B) Büntetlen előéletű.
C) Tagfelvételi kérelmet írt az Egyesület Elnöke számára, amelyet az Egyesület Elnöke aláírt.
(2) Az Egyesületnek kizárólag természetes személy lehet a tagja.
(3) A tagsági jogviszony a Rendes Tagok esetében az alábbi esetekben és módokon szűnik meg.
A) A Rendes Tagnak az Alapszabályt sértő, az Egyesület közösségét vagy szakmai színvonalát
romboló magatartása miatt történő, Elnökség általi kizárásával az alábbiak értelmében.
a) Az Elnökség egyszerű többségi határozattal az Egyesületből kizárhatja a Rendes Tagot,
ha a Rendes Tag az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem
egyeztethető magatartást tanúsít.
b) Az Elnökség a Rendes Tag kizárásáról indoklással együtt elektronikusan értesíti az
érintett Rendes Tagot és a többi Rendes Tagot egyaránt. Az elektronikus értesítés az
elküldését követő legkésőbb 24 órán belül kézbesítettnek minősül.
c) Az Elnökségnek a Rendes Tag kizárására vonatkozó döntése ellen a Rendes Tagnak
fellebbezési joga van, mely fellebbezést a Felügyelőbizottság Elnöke számára
elektronikus úton kell megküldenie a kizárására vonatkozó írásbeli értesítés
kézbesítését követő 24 órán belül.
d) A Felügyelőbizottság Elnöke a fellebbezési kérelmet köteles továbbítani a Rendes Tagok
felé, s a kérelem a következő adandó Közgyűlés kötelező érvényű napirendi pontjává
válik.
e) Az érintett Rendes Tag részére a Közgyűlés lehetőséget biztosít álláspontja
ismertetésére, az enyhítő vagy mentő körülmények bemutatására.
f) A Közgyűlés az Elnökségnek a Rendes Tagra vonatkozó kizáró rendelkezését a Rendes
Tag által felsorolt enyhítő vagy mentő körülményeket figyelembe véve egyszerű
többséggel megsemmisítheti vagy megerősítheti.
g) A kizárni szándékozott Rendes Tag a szavazati jogát a kizárására vonatkozó szavazáson
nem gyakorolhatja.
B) Azonnali hatállyal az alábbi esetekben.
a) A Rendes Tag halálával.
b) Az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével.
c) A Rendes Tag kilépésének Rendes Tag általi, Elnökség felé történő írásbeli
bejelentésével.
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IV.
A Rendes Tagok jogai és kötelezettségei
4. §
(1) A Rendes Tagok az alábbi jogokkal rendelkeznek.
A) Részt vehetnek az Egyesület rendezvényein, programjain, beleértve ebbe az Egyesület
valamely Rendes Tagja által az Egyesület egész tagsága vagy a tagság egy része számára
önállóan megszervezett eseményeket.
B) Szervezhetnek a tagság számára szabadidős, szakmai vagy más jellegű programot,
elfoglaltságot, projektet, amelyek végrehajtásához bármely Rendes Tag segítségét kérhetik.
C) Kezdeményezhetik bármilyen kérdés közös megvitatását.
D) Szabadon kifejezhetik és képviselhetik saját véleményüket, gondolataikat, világnézetüket.
E) A Közgyűléseken a többi Rendes Taggal egyenlő szavazati joggal részt vehetnek, azokon
felszólalhatnak, szavazást kezdeményezhetnek, titkos szavazást kezdeményezhetnek. Egy
Rendes Tag utóbbi kezdeményezése kötelezővé teszi az adott kérdésben a szavazás titkos
szavazás formájában történő lebonyolítását.
F) Az Elnökség tisztségeit illetően választók és választhatók.
G) A Felügyelőbizottság tagságát illetően választók és választhatók.
H) Kezdeményezhetik Közgyűlés összehívását.
a) Az Elnök köteles a Közgyűlés összehívására, amennyiben a Rendes Tagok egyszerű
többsége által aláírt, a Közgyűlés összehívására vonatkozó írásbeli kérvényt nyújtanak
be hozzá, amelyben pontosan megjelölik a megtárgyalandó napirendi pontot vagy
napirendi pontokat.
I) Bizalmatlansági indítványt nyújthatnak be.
a) A Felügyelőbizottság Elnöke köteles elindítani a bizalmatlansági indítvány benyújtása
útján kezdeményezett bizalmatlansági eljárást, illetve köteles a Közgyűlést összehívni,
ha a Rendes Tagok egyszerű többsége által aláírt, erre vonatkozó kérvény érkezik hozzá.
(2) A Rendes Tagokat az alábbi kötelezettségek terhelik.
A) Kötelesek maradéktalanul betartani az Egyesület Alapszabályát, az Alapszabályra épülő
esetleges belső szabályzatokat és az Egyesület döntéshozó és ügyvezető szervei által hozott
határozatokat, így a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak kötelezőként megjelölt
rendelkezéseit.
B) Az Egyesület Rendes Tagjaként kötelesek az Egyesület céljait méltóképpen képviselni, az
Egyesület jó hírét megőrizni és öregbíteni.
C) Kötelesek a Közgyűlés által meghatározott tagdíjat megfizetni.
D) Az Egyesületbe belépő Rendes Tagok legkésőbb a tagsági jogviszonyuk keletkezésének
napját követő 10. napig kötelesek az adott évből – a belépésük napjától számított – még
hátralévő időre vonatkozóan az éves tagdíj arányos részét az Egyesület számára megfizetni.
E) Kötelesek a Közgyűlés ülésein részt venni.
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V.
A Tiszteletbeli Tagok tagsági jogviszonyának keletkezése és megszűnése
5. §
(1) A Közgyűlés egyszerű többséggel hozott határozattal Tiszteletbeli Tagnak kérhet fel természetes
személyeket. A Tiszteletbeli Tagok tagsági jogviszonya az Elnök írásbeli felkérésének a jelölt
általi írásbeli elfogadásával jön létre.
A) Az Egyesület kiemelt Tiszteletbeli Tagja a Mentor. A Közgyűlés kétharmados többséggel
hozott határozattal Mentornak kérhet fel olyan természetes személyt, akit a Közgyűlés arra
érdemesnek tart. A Mentor tagsági jogviszonya az Elnök írásbeli felkérésének a jelölt általi
írásbeli elfogadásával jön létre. Az Egyesületben egyszerre csak egy személy töltheti be a
Mentor státuszt.
(2) A Tiszteletbeli Tagok tagsági jogviszonyát a Közgyűlés a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező
Rendes Tagok kétharmadának egyhangú döntésével jogosult megvonni abban az esetben, ha a
Tiszteletbeli Tag az Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alapszabállyal
bizonyíthatóan össze nem egyeztethető magatartást tanúsított a múltban.
A) A Mentor státuszt a Közgyűlés a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező Rendes Tagok
négyötödének egyhangú döntésével jogosult megvonni abban az esetben, ha a Mentor
kötelezettségeit bizonyítható módon, többszöri alkalommal megszegte a múltban.
(3) A Tiszteletbeli Tag státusz automatikusan megszűnik az alábbi esetekben.
A) Ha erről a Tiszteletbeli Tag írásban nyilatkozik az Elnök felé. A lemondásról az Elnöknek a
lemondás kézhezvételét követő 24 órán belül értesítenie kell a tagokat.
B) A Tiszteletbeli Tag halálával.
(4) Bármely Közgyűlésen bármely Rendes Tag kezdeményezheti felszólalásban a Tiszteletbeli Tag
státusz odaítéléséről vagy megvonásáról szóló szavazás lefolytatását, a Közgyűlés az erről szóló
szavazást kötelező érvénnyel le is folytatja.
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VI.
A Tiszteletbeli Tagok jogai és kötelezettségei
6. §
(1) A Tiszteletbeli Tag státusz élethosszig szól.
(2) A Tiszteletbeli Tagok az alábbi jogokkal rendelkeznek.
A) Részt vehetnek a Közgyűléseken.
B) Felszólalhatnak a Közgyűléseken.
C) Javaslatot tehetnek a Közgyűléseken.
D) A Mentor bármikor utasíthatja az Elnököt Közgyűlés összehívására, aki köteles az
utasításnak azonnali hatállyal eleget tenni, amennyiben a Mentor megnevezi és részletezi a
napirendi pontokat, amelyeket ki szeretne tűzni.
E) A Mentor az Egyesület bármely szerve vagy tisztségviselője ellen egymaga bizalmatlansági
indítványt nyújthat be.
(3) A Tiszteletbeli Tagok kizárólagos kötelezettsége, hogy mindig az Egyesület céljaival,
szellemiségével, értékrendjével és az Egyesület Alapszabályával összeegyeztethető magatartást
tanúsítsanak. A Mentor kizárólagos kötelezettsége ezen felül, hogy tanácsaival, tudásával ellássa
az Egyesület bármely Rendes Tagját, ha ez módjában áll, és a Rendes Tag erre kéri.
(4) A Tiszteletbeli Tagok nem lehetnek sem az Elnökség, sem a Felügyelőbizottság tagjai.
VII.
Az Egyesület szervei és tisztségei
7. §
(1) Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége.
(2) Az Egyesület ügyvezető szerve az Elnökség, amelynek tagjai az alábbiak.
A) Elnök.
B) Diákszervezetek Koordinációjáért Felelős Elnökhelyettes.
C) Stratégiai és Adminisztratív Ügyintézésért Felelős Elnökhelyettes.
(3) Az Elnökség munkáját felügyelő szerv a Felügyelőbizottság, amelynek vezetője a
Felügyelőbizottság Elnöke.
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VIII.
A Közgyűlés
8. §
(1) A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve.
(2) A Közgyűlést az Elnök hívja össze a Rendes Tagok és Tiszteletbeli Tagok előzetes írásbeli
értesítésével. A meghívót a Rendes Tagoknak és Tiszteletbeli Tagoknak a tervezett időpontot
megelőzően legalább 15 naptári nappal meg kell küldeni elektronikusan. A meghívóban fel kell
tüntetni minden napirendi pontot.
(3) A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A nyilvánosság biztosítása érdekében a Közgyűlés meghívóját
az Elnök a Rendes Tagoknak történő elküldéssel egyidőben az Egyesület weboldalán is
közzéteszi. Az ülések nyilvánossága jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.
(4) A Közgyűlésre vonatkozó meghívónak tartalmaznia kell az alábbiakat.
A) Az Egyesület nevét, székhelyét.
B) A Közgyűlés helyszínét, idejét és a javasolt napirendi pontokat.
a) Az Elnök igyekszik olyan helyszínt és időpontot kiválasztani, hogy azzal az Egyesület
valamennyi tagja számára lehetőséget biztosítson a személyes megjelenésre.
b) A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletességgel kell rögzíteni, hogy
a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák.
C) A Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyszínét és
időpontját és az arra történő felhívást, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi
pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az
eredeti időpontot legalább három és legfeljebb 15 nappal követő időpontra hívja össze az
Elnök.
(5) A Közgyűlésre vonatkozó meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a
Rendes Tagok az Elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indoklásával. A
napirend kiegészítésének tárgyában az Elnök 2 napon belül dönt. Döntését – elfogadás esetén a
kiegészített napirendi pontokat – az Elnök a döntést követő 2 napon belül közli a tagokkal.
(6) Az Elnök egy éven belül legalább az alábbi két alkalomra köteles a Közgyűlést összehívni.
A) Az Egyesületi Évzáró Gyűlés megtartására, amelyet szeptember 15. és november 15. közötti
időpontra köteles az Elnök kitűzni. Ezen Közgyűlés kötelező napirendi pontjai az alábbiak.
a) Az Elnökség tagjainak beszámolója az Egyesületi Félévzáró Gyűlés óta eltelt időszak
legfontosabb eseményeiről.
b) A Felügyelőbizottság Elnökének beszámolója az Egyesületi Félévzáró Gyűlés óta eltelt
időszak legfontosabb eseményeiről, kiemelten az Elnökség munkájáról.
c) Az Elnökség tagjainak megválasztása – kétévente.
d) A Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása – évente.
e) A Költségvetési Határozat elfogadása.
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B) Az Egyesületi Félévzáró Gyűlés megtartására, amelyet március 15. és május 15. közötti
időpontra köteles az Elnök kitűzni. Ezen Közgyűlés kötelező napirendi pontjai az alábbiak.
a) Az Elnökség tagjainak beszámolója az Egyesületi Évzáró Gyűlés óta eltelt időszak
legfontosabb eseményeiről, kiemelten a hatályos Költségvetési Határozatban foglaltak
teljesüléséről.
b) A Felügyelőbizottság Elnökének beszámolója az Egyesületi Évzáró Gyűlés óta eltelt
időszak legfontosabb eseményeiről, kiemelten az Elnökség munkájáról.
c) Az Egyesület éves beszámolójának elfogadása.
(7) Az Elnök az alábbi esetekben más időpontra is köteles kitűzni Közgyűlés összehívását.
A) Ha a két Elnökhelyettes együttesen erre írásban felszólítja, amennyiben a felszólítás
tartalmazza a két Elnökhelyettes által megtárgyalni kívánt napirendi pontot, pontokat.
B) Ha a Rendes Tagok egyszerű többsége erre írásban felszólítja, amennyiben a felszólítás
tartalmazza a Rendes Tagok által megtárgyalni kívánt napirendi pontot, pontokat.
C) Ha a Közgyűlés összehívását bíróság rendeli el.
(8) Az Elnöknek jogában áll bármikor összehívni a Közgyűlést, ha valamilyen napirendi pont
megítélése szerint kitűzendő.
(9) A Felügyelőbizottság Elnökének jogában áll bármikor összehívni a Közgyűlést, ha megítélése
szerint az Elnökség tevékenységét érintő napirendi pontot illetően döntéshozásra van szükség a
Közgyűlés részéről.
(10) A Közgyűlés levezető elnöke az Elnök, kivéve abban az esetben, ha a Közgyűlést a
Felügyelőbizottság Elnöke hívja össze, illetve akkor, ha az Elnök az adott Közgyűlésen
elnökjelöltnek minősül. A Közgyűlés levezető elnöke mindkét esetben a Felügyelőbizottság
Elnöke.
(11) A Közgyűlés hatáskörébe tartoznak az alábbiak.
A) Az Alapszabály megállapítása, módosítása.
a) Ehhez az összes jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tag háromnegyedének szavazata
és az Elnökség konszenzusa szükséges.
b) A döntés nyílt szavazással történik.
B) A Költségvetési Határozat elfogadása.
a) Ehhez az összes jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tag egyszerű többségének
szavazata szükséges.
b) A döntés nyílt szavazással történik.
C) A Tiszteletbeli Tag státuszról való rendelkezés.
a) A státusz odaítéléséhez az összes jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tag egyszerű
többségének szavazata szükséges.
b) A státusz megvonásához az összes jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tag
kétharmadának szavazata szükséges.
c) A döntés titkos szavazással történik.
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D) A Mentor státuszról való rendelkezés.
a) A státusz odaítéléséhez az összes jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tag
kétharmadának szavazata szükséges.
b) A státusz megvonásához az összes jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tag
négyötödének szavazata szükséges.
c) A döntés titkos szavazással történik.
E) Egy Elnökség által kizárni szándékozott Rendes Tag fellebbezése esetén történő
döntéshozatal.
a) A Rendes Tag ellen az Elnökség által kezdeményezett kizárási indítvány elfogadásához
az összes jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tag egyszerű többségének szavazata
szükséges.
b) A Rendes Tag ellen az Elnökség által kezdeményezett kizárási indítvány
megsemmisítéséhez az összes jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tag egyszerű
többségének szavazata szükséges.
c) A kizárni szándékozott Rendes Tag a szavazati jogát a kizárására vonatkozó szavazáson
nem gyakorolhatja.
d) A döntés titkos szavazással történik.
F) Az Elnökség tagjainak megválasztása.
a) Az Elnökség egyes tisztségeire pályázók közül a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező
tagok egyszerű többséggel választanak. Egy jelentkező esetén is szükség van a szavazati
joggal rendelkezők többségének a támogatására. Ha a jelentkező ezt a támogatást nem
kapja meg, az így előálló helyzet ugyanolyannak minősül, mintha az adott elnökségi
pozícióra nem volna jelentkező.
b) A döntés titkos szavazással történik.
G) A Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása.
a) A döntés titkos szavazással történik.
H) Az éves beszámoló elfogadása.
a) Az éves beszámoló elfogadásához az összes jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tag
egyszerű többségének szavazata szükséges.
b) A döntés nyílt szavazással történik.
I) Bizalmatlansági eljárás lebonyolításában való részvétel.
a) Az adott tisztségviselő vagy tisztségviselők mandátumának visszavonásához a jelen lévő,
szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű többsége szükséges.
b) Az adott tisztségviselő vagy tisztségviselők mandátumának megtartásához a jelen lévő,
szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű többsége szükséges.
c) A döntés titkos szavazással történik.
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J) Mindazon tárgyak és szavazásra bocsátott kérdések, amelyeket jogszabály vagy az
Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.
a) Azokban a kérdésekben, amelyek szavazási módját illetően az Alapszabály külön nem
rendelkezik, az összes jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tag egyszerű szótöbbséggel
dönt. Ezekben a kérdésekben a döntés alapvetően nyílt szavazással történik, kivéve
akkor, ha valamely tag titkos szavazást kezdeményez.
(12) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint fele és az Elnökség
legalább kétharmada együttesen jelen van.
A) A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített
napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az
esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban
kifejezetten felhívták.
a) A megismételt – határozatképességi küszöböt alapvetően nem elérő – Közgyűlés
minden határozata egyszerű többséggel visszavonható határozatképes Közgyűlés által.
(13) Ha valamely kérdésben szavazategyenlőség áll fenn, akkor a kérdést elvetettnek kell tekinteni,
a következő alkalommal pedig ismét szavazásra kell bocsátani.
(14) A Ptk. 3:81. § alapján az Elnök köteles rendkívüli Közgyűlést összehívni a szükséges
intézkedések megtétele céljából az alábbi esetekben.
A) Az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi.
B) Az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni.
C) Az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.
(15) A 8. § (14) bekezdése alapján összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot
adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről
dönteni.
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IX.
Az Elnökség
9. §
(1) Az Elnökség az Egyesület ügyvezető szerve.
(2) Az Elnökség tagjai az alábbiak.
A) Elnök.
B) Diákszervezetek Koordinációjáért Felelős Elnökhelyettes.
C) Stratégiai és Adminisztratív Ügyintézésért Felelős Elnökhelyettes.
(3) Az Elnökség tagjainak legalább kéthavonta ülésezniük kell az Elnök vezetésével.
(4) Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az Elnök a nyilvános ülésre 48 órával az ülés kezdete előtt
köteles meghívót küldeni a Rendes Tagok részére, illetve köteles ugyanezen meghívót
közzétenni az Egyesület weboldalán is. Az Elnök a meghívóban köteles feltüntetni az elnökségi
ülés napirendi pontjait. Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha az Elnökség minden tagja
jelen van. Az ülések nyilvánossága jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.
(5) Az Elnökség határozatban dönthet az Egyesület működésére vonatkozóan, amennyiben a
kérdést, amelyről a határozat szól – vagy a területet, amelyet a határozat érint – az Alapszabály
vagy jogszabály nem utalja a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
(6) Az Elnököt a Közgyűlés kétévente választja meg az Egyesületi Évzáró Gyűlésen.
(7) Az Elnökhelyetteseket a megválasztott Elnök javaslatára a Közgyűlés kétévente választja meg az
Egyesületi Évzáró Gyűlésen.
(8) Az Elnökség megválasztott tagjai nem eshetnek a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.)
összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseiben foglalt kizáró okok alá, melyről
megválasztásuk napján nyilatkozatot tesznek.
(9) Az Elnökség tagjainak mandátuma a megválasztásukról határozó Egyesületi Évzáró Gyűlést
követő január 1-jétől két naptári évig tart.
(10) Az Elnökség tagjainak éves munkájukért az Egyesület évente tiszteletdíjat fizet.
A) A tiszteletdíjat az Elnökség tagjai számára az Egyesület minden év január 15-e és január 31e között utalja el az előző évben kifejtett munkájukért.
B) Az Elnököt megillető tiszteletdíj nettó összege egyenlő a tiszteletdíj kifizetésének
esedékességét megelőző évben az Egyesület számára befolyó összes bevétel és a tiszteletdíj
kifizetését megelőző évben befolyó tagdíjbevétel, illetve rendkívüli tagdíjbevétel
különbségének 3,5%-ával.
C) A Diákszervezetek Koordinációjáért Felelős Elnökhelyettest megillető tiszteletdíj nettó
összege egyenlő a tiszteletdíj kifizetésének esedékességét megelőző évben az Egyesület
számára befolyó összes bevétel és a tiszteletdíj kifizetését megelőző évben befolyó
tagdíjbevétel, illetve rendkívüli tagdíjbevétel különbségének 1%-ával.
D) A Stratégiai és Adminisztratív Ügyintézésért Felelős Elnökhelyettest megillető tiszteletdíj
nettó összege egyenlő a tiszteletdíj kifizetésének esedékességét megelőző évben az Egyesület
számára befolyó összes bevétel és a tiszteletdíj kifizetését megelőző évben befolyó
tagdíjbevétel, illetve rendkívüli tagdíjbevétel különbségének 1%-ával.
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E) Ha az Elnökség valamely tagjának az Elnökségben betöltött tisztsége a tiszteletdíj fizetését
megelőző év során megszűnik, a számára fizetendő tiszteletdíj az egyes tisztségek esetén a
fent nevezett tiszteletdíj időarányos része, míg a fennmaradó rész az adott tisztség következő
betöltőjét illeti meg.
F) A tiszteletdíj nettó összegének tetszőleges részét az adott évre vonatkozóan az Elnökség
tagjai egyenként elfogadhatják, illetve elutasíthatják. Szándékukról a kifizetés esedékességét
közvetlenül megelőző időszak során, január 1-je és január 15-e között nyilatkozniuk kell a
Felügyelőbizottság Elnöke számára, amely nyilatkozatban fel kell tüntetniük az elfogadott
tiszteletdíj pontos összegét, illetve a bankszámlaszámot, amelyre az egyesület a tiszteletdíjat
elutalhatja. A nyilatkozatokat a Felügyelőbizottság Elnökének aláírásával minden esetben
jóvá kell hagynia az utalás elindításához.
X.
Az Elnök
10. §
(1) Az Elnökre többek között az alábbi rendelkezések vonatkoznak.
A) Önállóan jogosult az Egyesület képviseletére.
B) Az Alapszabálynak megfelelő működés legfőbb felelőse és biztosítója a szervezetben.
C) Felügyeli és koordinálja a teljes szervezeti munkát, elsősorban az Elnökhelyettesek által
végzett feladatok ellenőrzése által.
D) Bármikor jogosult összehívni a Közgyűlést, amelyre bármilyen kérdést napirendre tűzhet.
E) Az összehívott Közgyűlések levezető elnöke. Az Egyesületi Évzáró Gyűlésen a leköszönő
Elnök – ha ő maga nem indult újra – a levezető elnök, a választáson elinduló és
megválasztott Elnök csak a következő Közgyűléstől levezető elnök.
a) A Közgyűlések levezető elnöki pozíciójára akadályoztatása esetén az Elnök bármely
Rendes Tagot kijelölheti, amelyről legkésőbb a Közgyűlés kitűzött időpontját 24 órával
megelőzően köteles elektronikus úton tájékoztatni a Rendes Tagokat.
F) Az Elnök felelős a különféle közigazgatási szervekkel, oktatási intézményekkel,
vállalkozásokkal és egyéb szervezetekkel történő kapcsolatfelvételért, illetve az Egyesület
ezen szervezetek előtt történő személyes, az Egyesülethez méltó képviseletéért.
G) Az Elnök a fő kapcsolattartó minden, az Egyesülettel szerződésben álló szervezettel.
H) Folyamatosan új forrásbevonási lehetőségeket tár fel az Egyesület számára.
I) Az Elnök bármely Rendes Tag számára köteles bármikor naprakész módon beszámolni saját
tevékenységeit illetően, kiemelten a Felügyelőbizottság tagjai számára.
(2) Az Elnök megválasztása az Egyesületi Évzáró Gyűlésen történik, kétévente.
A) Az Elnök tisztségért történő elindulás lehetőségéből senki nem kizárható.
B) Az elnökjelöltek jelentkezésüket a Felügyelőbizottság Elnöke számára kötelesek benyújtani
legkésőbb az Egyesületi Évzáró Gyűlést 7 nappal megelőzően. A Felügyelőbizottság Elnöke
legkésőbb az Egyesületi Évzáró Gyűlést 3 nappal megelőzően köteles a tagság egésze felé
közölni minden elnökjelölt nevét.
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C) Ha a Felügyelőbizottság Elnöke indul az Elnök pozícióért, jelentkezését a tagság egésze
számára együttesen kell benyújtania legkésőbb az Egyesületi Évzáró Gyűlést 10 nappal
megelőzően. Ezzel a Felügyelőbizottságban betöltött tagsága azonnali hatállyal megszűnik.
(3) Az Elnök tisztségéről bármikor önszántából lemondhat.
A) Ebben az esetben az Elnöknek jogában áll kinevezni utódját a saját mandátumából hátralévő
időre a Rendes Tagok közül. A felkérést az Elnök elektronikus úton továbbítja a kiválasztott
utód és a többi Rendes Tag felé egyaránt. Ha az Elnök nem nevez ki utódot, a
Felügyelőbizottság Elnöke lesz az Egyesület ügyvivő Elnöke, amíg az általa összehívott
Közgyűlés új Elnököt nem választ a lemondott Elnök mandátumából még hátralévő
időszakra.
(4) Az Elnök mandátuma azonnal megszűnik az Elnök tagsági jogviszonyának megszűnésével.
A) Ebben az esetben a Felügyelőbizottság Elnöke lesz az Egyesület ügyvivő Elnöke, amíg az
általa összehívott Közgyűlés új Elnököt nem választ a lemondott Elnök mandátumából még
hátralévő időszakra.
(5) Az Elnök azonnali hatállyal lemond, ha a Rendes Tagok kétharmad része a
Felügyelőbizottsághoz erre vonatkozó kérvényt nyújt be – feltéve, hogy a kérvény tartalmazza
az Elnök javasolt utódjának megnevezését is. A kérvényt a kérvényezők nevével a
Felügyelőbizottság eljuttatja a Mentorhoz, s ezzel egyidőben a kérvény beérkezéséről a
Felügyelőbizottság Elnöke tájékoztatja az Elnököt. Az új Elnök mandátuma a lemondott Elnök
mandátumának végéig tart.
(6) Ha az Elnök tisztségre senki nem adja be időben a jelentkezését, az Egyesületi Évzáró Gyűlésen
ki kell mondani az Egyesület feloszlását.
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XI.
A Diákszervezetek Koordinációjáért Felelős Elnökhelyettes
11. §
(1) A Diákszervezetek Koordinációjáért Felelős Elnökhelyettesre többek között az alábbi
rendelkezések vonatkoznak.
A) A különféle ifjúsági szervezetek, diákszervezetek, szakkollégiumok előtt képviseli az
Egyesület Elnökét.
B) Felel az Egyesület által támogatott ifjúsági szervezeteket illetően az éves szakmai és
közösségi működés megtervezéséért és lebonyolításáért.
C) Biztosítja az Egyesület által támogatott diákszervezeteket illetően az Egyesület
Alapszabályával, az Egyesület belső szabályzataival, valamint a Közgyűlés és az Elnökség
határozataival összhangban történő szakmai és közösségi együttműködést, az esetleges új
rendelkezések mihamarabbi implementálását.
D) Minden hónap legkésőbb 15. napjáig részletes, naprakész jelentést készít az Elnökség
számára az egyes diákszervezetek elmúlt havi szakmai és közösségi tevékenységeiről.
E) Biztosítja, hogy minél több releváns magyarországi, illetve külföldi felsőoktatási
intézményben jöjjön létre az ott tanuló hallgatók közösségeként az Egyesület által
támogatható, az Egyesület által kitűzött célok alapján működő diákszervezet.
F) Az Elnök általános helyettese, amelynek értelmében az Egyesület eseti vagy rendszeres
képviseletére az Elnök által meghatalmazható.
(2) A Diákszervezetek Koordinációjáért Felelős Elnökhelyettes munkájának hatékony elvégzése
érdekében a mandátumának kezdetét követő 7 napon belül felállítja a Diákszervezeti
Bizottságot, amelybe az Egyesület bármely Rendes Tagját meghívhatja. A Diákszervezeti
Bizottság működését és struktúráját a Diákszervezetek Koordinációjáért Felelős Elnökhelyettes
saját belátása szerint szervezi meg. A Diákszervezeti Bizottság a Diákszervezetek
Koordinációjáért Felelős Elnökhelyettes mandátumának végéig áll fenn.
(3) A Diákszervezetek Koordinációjáért Felelős Elnökhelyettes mandátuma azonnal megszűnik, ha
az Elnökhelyettes tisztségéről lemond, illetve akkor, ha megszűnik tagsági jogviszonya.
A) Ezen esetekben az Elnöknek jogában áll kinevezni az Elnökhelyettes utódját a
mandátumából hátralévő időre a Rendes Tagok közül. A felkérést az Elnök elektronikus
úton továbbítja a kiválasztott utód és a többi Rendes Tag felé egyaránt.
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XII.
A Stratégiai és Adminisztratív Ügyintézésért Felelős Elnökhelyettes
12. §
(1) A Stratégiai és Adminisztratív Ügyintézésért Felelős Elnökhelyettesre többek között az alábbi
rendelkezések vonatkoznak.
A) Megtervezi és az Elnök számára benyújtja a következő évre vonatkozó Költségvetési
Határozatot legkésőbb az Egyesületi Évzáró Gyűlést 10 nappal megelőzően, a Költségvetési
Határozat elfogadását követően pedig Költségvetési Beszámolók formájában időszakonként
beszámol az Elnök számára a Költségvetési Határozat teljesüléséről.
B) Felel az Egyesület által támogatott ifjúsági szervezeteket illetően az éves gazdasági működés
megtervezéséért és lebonyolításáért, a Költségvetési Határozat rendelkezéseinek
betartásáért.
C) Minden hónap legkésőbb 15. napjáig részletes, naprakész jelentést készít az Elnökség
számára az egyes diákszervezetek elmúlt havi gazdálkodásáról.
D) Gyűjti és könyveli az Egyesület működésével kapcsolatos bizonylatokat, koordinálja az
Egyesület számvitelét.
E) Időben, legkésőbb a benyújtás határidejét 3 nappal megelőzően előkészíti a javasolt
adóbevallások tervezetét az Egyesület Elnöke számára.
F) Összeállítja és az Elnök számára benyújtja a lezárt üzleti év éves beszámolójának tervezetét
legkésőbb az Egyesületi Félévzáró Gyűlést 10 nappal megelőzően.
G) Koordinálja az Egyesület marketing tevékenységeit.
H) Előkészíti a Közgyűlések jegyzőkönyveit és minden egyéb, a bíróság számára benyújtandó
dokumentumot az Elnök számára.
I) Közvetlenül felügyeli
megszervezését.

és

koordinálja

a

Bosnyák

János

Nemzeti

Emlékverseny

J) Az Elnök általános helyettese, amelynek értelmében az Egyesület eseti vagy rendszeres
képviseletére az Elnök által meghatalmazható.
(2) A Stratégiai és Adminisztratív Ügyintézésért Felelős Elnökhelyettes munkájának hatékony
elvégzése érdekében a mandátumának kezdetét követő 7 napon belül felállítja a Stratégiai és
Adminisztratív Bizottságot, amelybe az Egyesület bármely Rendes Tagját meghívhatja. A
Stratégiai és Adminisztratív Bizottság működését és struktúráját a Stratégiai és Adminisztratív
Ügyintézésért Felelős Elnökhelyettes saját belátása szerint szervezi meg. A Stratégiai és
Adminisztratív Bizottság a Stratégiai és Adminisztratív Ügyintézésért Felelős Elnökhelyettes
mandátumának végéig áll fenn.
(3) A Stratégiai és Adminisztratív Ügyintézésért Felelős Elnökhelyettes mandátuma azonnal
megszűnik, ha az Elnökhelyettes tisztségéről lemond, illetve akkor, ha megszűnik tagsági
jogviszonya.
A) Ezen esetekben az Elnöknek jogában áll kinevezni az Elnökhelyettes utódját a
mandátumából hátralévő időre a Rendes Tagok közül. A felkérést az Elnök elektronikus
úton továbbítja a kiválasztott utód és a többi Rendes Tag felé egyaránt.
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XIII.
A Felügyelőbizottság
13. §
(1) A Felügyelőbizottság közvetlenül az Elnökség munkáját, illetve az Egyesület egészének
törvényes működését felügyelő és segítő szerv.
(2) A Felügyelőbizottság legfeljebb 3 fő Rendes Tagból állhat.
(3) A Felügyelőbizottság tagjait évente, az Egyesületi Évzáró Gyűlésen választja meg a Közgyűlés.
(4) A Felügyelőbizottság megválasztott tagjai nem eshetnek a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.)
összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseiben foglalt kizáró okok alá, melyről
megválasztásuk napján nyilatkozatot tesznek.
(5) Az Felügyelőbizottság tagjainak mandátuma a megválasztásukról határozó Egyesületi Évzáró
Gyűlést követő január 1-jétől egy naptári évig tart.
(6) A Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása a Rendes Tagok által történik a Rendes Tagok
közül.
A) Azon Rendes Tagok, akik a Felügyelőbizottság tagjai kívánnak lenni, az adott Közgyűlésen
a szavazást megelőzően jelezhetik ezen szándékukat.
B) A szavazáson tetszőleges számú Rendes Tagra lehetséges szavazatot leadni.
C) A 3 legtöbb szavazatot szerző Rendes Tag a megválasztásáról határozó Egyesületi Évzáró
Gyűlést követő január 1-jétől egy naptári éven át a Felügyelőbizottság tagjaként
tevékenykedik.
D) Ha a leadott szavazatok alapján 3 fő Rendes Tag egyértelműen nem kiválasztható, akkor a
Felügyelőbizottság annyi taggal működik az adott évben, amennyi Rendes Tag a szavazatok
alapján egyértelműen kiválasztható.
E) A szavazatszámok alapján utolsó helyen jelentkező szavazategyenlőség esetén az érintett
felek közös megegyezése alapján keletkezik a tagság a Felügyelőbizottságban.
F) A Felügyelőbizottság tagja kizárólag olyan Rendes Tag lehet, aki a szavazás napján nem
elnökjelölt. Az ilyen Rendes Tagra leadott szavazat semmis.
G) Az adott Közgyűlésen legtöbb szavazatot szerző Rendes Tag a Felügyelőbizottság Elnöke, aki
a Felügyelőbizottság munkájának megszervezéséért felel.
(7) A Felügyelőbizottságban betöltött tagság az alábbi esetekben szűnik meg.
A) Önkéntes lemondással – amely a Rendes Tagok összessége felé benyújtott elektronikus
bejelentés útján történhet meg.
B) Ha a Felügyelőbizottság tagja Elnöknek jelöli magát.
C) A tagsági jogviszony megszűnésével.
(8) A Felügyelőbizottságban betöltött tagság megszűnésekor az adott Felügyelőbizottságot felállító
Közgyűlésen kialakult szavazati sorrend szerinti következő legtöbb szavazatot szerző Rendes
Tag veszi át a kilépő Rendes Tag tagságát a Felügyelőbizottságban, ha ilyen Rendes Tag
egyértelműen kiválasztható.
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(9) A Felügyelőbizottság az Elnökség munkájának törvényes működéséről köteles folyamatosan
meggyőződni, ennek érdekében részt vehet az Elnökség ülésein, illetve az Elnöktől naprakész
írásos vagy szóbeli jelentést kérhet tevékenységeikről.
(10) Ha a Felügyelőbizottság szabálytalanságot, az Egyesület céljaihoz, szellemiségéhez nem méltó
eseményt tapasztal az Egyesület munkájában, köteles az Elnök figyelmét erre felhívni, illetve
elősegíteni, hogy a megfelelő működés mihamarabb helyreálljon.
(11) A Felügyelőbizottság Elnöke bármikor összehívhatja a Közgyűlést, amelyen bármilyen, az
Elnökség munkáját érintő kérdést napirendre tűzhet. Az ily módon összehívott Közgyűlés
levezető Elnöke a Felügyelőbizottság Elnöke.
(12) A Felügyelőbizottság Elnöke köteles az Elnökség és az Egyesület elmúlt időszakban kifejtett
működéséről, kiemelten az Egyesület gazdálkodásáról a Közgyűlés számára beszámolni.
A) Az Egyesületi Évzáró Gyűlésen az Egyesületi Félévzáró Gyűlés óta eltelt időszakról.
B) Az Egyesületi Félévzáró Gyűlésen az Egyesületi Évzáró Gyűlés óta eltelt időszakról.
XIV.
A bizalmatlansági indítvány és a bizalmatlansági eljárás
14. §
(1) A bizalmatlansági indítvány az Elnökség és a Felügyelőbizottság tagjainak visszahívására,
tisztségük megvonására irányuló, a kezdeményező vagy kezdeményezők által aláírt, a
Felügyelőbizottság Elnöke számára benyújtott dokumentum.
(2) A bizalmatlansági eljárás az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően benyújtott
bizalmatlansági indítvány által az Elnökség és a Felügyelőbizottság tagjainak visszahívására,
tisztségük megvonására irányuló folyamat, amelynek megindítása bizalmatlansági indítvány
benyújtása esetén a Felügyelőbizottság Elnökének kötelezettsége.
(3) Bizalmatlansági indítványt nyújthatnak be a következő felek adott fél vagy felek ellenében.
A) A Mentor az Elnökség és a Felügyelőbizottság egyes tagjai vagy ezek együttese ellen.
a) Ehhez a Mentor aláírásával ellátott indítványt szükséges a Felügyelőbizottság
Elnökéhez eljuttatni.
B) Az Elnök az Elnökség egyes tagjai vagy az Elnökség ellen együttesen – beleértve ebbe saját
személyét is.
C) Az Elnökhelyettesek összessége az Elnök ellen.
a) Ehhez az Elnökhelyettesek aláírásával ellátott indítványt szükséges a Felügyelőbizottság
Elnökéhez eljuttatni.
D) A Rendes Tagok az Elnökség vagy a Felügyelőbizottság egyes tagjai ellen.
a) Ehhez a Rendes Tagok többségének aláírásával ellátott indítványt szükséges a
Felügyelőbizottság Elnökéhez eljuttatni.
b) Az Elnök elleni bizalmatlansági eljárás lefolytatásához elegendő a Rendes Tagok
egyharmad részének kezdeményezése.
(4) A 14. § (3) bekezdésében felsorolt esetek bármelyikének fennállásakor a Felügyelőbizottság
Elnöke köteles a Közgyűlést összehívni, és napirendre tűzni a témát.
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(5) Ha a benyújtott bizalmatlansági indítvány érinti az Elnök személyét is, akkor a benyújtott
indítványnak tartalmaznia kell az indoklást, valamint az új Elnök megjelölését – az Elnök
személye ellen tehát csakis konstruktív bizalmatlansági indítvány nyújtható be.
(6) Amennyiben a bizalmatlansági indítvány nem az Elnök személyét érinti, a bizalmatlansági
indítványban nem szükséges megjelölni a javasolt tisztségviselőt.
(7) A bizalmatlansági eljárást lefolytató Közgyűlésre az alábbi rendelkezések vonatkoznak.
A) A Közgyűlést a Felügyelőbizottság Elnöke vezeti le.
B) A Közgyűlésen először az indítványt benyújtók ismertetik észrevételeiket, amelyekre az
indítvány címzettje reagál. Ezt követően kerül sor a titkos szavazásra.
C) A bizalmatlansági eljárás végére megszületett döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
D) A Bizalmatlansági Eljárásról minden esetben jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a
benyújtó vagy benyújtók megnevezését, a megjelölt személyt és posztot, a szavazás
eredményét, illetve lemondás esetén a tisztséget újonnan betöltő személyek nevét.
XV.
Az Egyesület gazdálkodása, vagyona
15. §
(1) Az Egyesület gazdasági tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott
célok szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet.
(2) Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel, csak az Alapszabályban
meghatározott tevékenységekre fordíthatja.
(3) Az éves tagdíj mértékét és a tagdíj befizetésére vonatkozó egyéb rendelkezéseket a Költségvetési
Határozatnak a Tagdíjról Szóló Határozat című, 1. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az Egyesület házipénztárát és az abban tárolt készpénzt kizárólag az Elnök, illetve az Elnök által
megbízott személyek kezelhetik.
(5) Az Egyesület bankszámláira, illetve azok kezelésére vonatkozóan az alábbi rendelkezések
érvényesek.
A) Az Elnök önállóan jogosult az Egyesület minden bankszámlája feletti rendelkezésre.
B) Az Elnök bármely Rendes Tag számára jogosultságot adhat az Egyesület bankszámláinak
kezelésére.
(6) Az Elnökség egy éven belül külön határozatban, maximum két alkalommal rendkívüli tagdíjat
szedhet be a Rendes Tagoktól az Egyesület nevében. A rendkívüli tagdíj maximális összege
20.000 forint lehet fejenként. A rendkívüli tagdíj befizetésére legalább 14 napos határidőt kell a
határozatban megállapítani.
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XVI.
A Költségvetési Határozat és a Költségvetési Beszámolók
16. §
(1) A Költségvetési Határozat az Egyesületnek az egy naptári évre – az adott Költségvetési Határozat
benyújtását követő naptári évre – vonatkozó költségvetési terve.
(2) A Költségvetési Határozat a Rendes Tagokra nézve kötelező előírásokat tartalmaz, kivéve, ha
maga a Költségvetési Határozat egyes részeiben erről másképp rendelkezik.
(3) A Költségvetési Határozat szól az Egyesület rendelkezésére álló pénzmennyiségről, a tervezett
kiadásokról és bevételekről, ezek tartalékként történő elkülönítéséről, az Egyesület egyes
szerveihez vagy tevékenységeihez rendeléséről, valamint 1. számú melléklete, a Tagdíjról Szóló
Határozat szól a következő évi befizetendő tagdíj mértékéről, annak lehetséges fizetési
módjairól, a részletfizetés lehetőségeiről, a befizetés határidejéről.
(4) A Költségvetési Határozat a 16. § (3) bekezdésében foglaltakat és esetlegesen más
rendelkezéseket az alábbi időszakokra külön-külön felosztva és feltüntetve tartalmazza.
A) Január 1. és március 31. közötti időszakra.
B) Április 1. és június 30. közötti időszakra.
C) Július 1. és szeptember 30. közötti időszakra.
D) Október 1. és december 31. közötti időszakra.
(5) Az adott naptári évre vonatkozó Költségvetési Határozat részletes, írásbeli kidolgozása a
Stratégiai és Adminisztratív Ügyintézésért Felelős Elnökhelyettes feladata, aki a feladat
elvégzése során igyekszik igénybe venni a Stratégiai és Adminisztratív Bizottság segítségét.
(6) Az adott naptári évre vonatkozó Költségvetési Határozatot Stratégiai és Adminisztratív
Ügyintézésért Felelős Elnökhelyettes nyújtja be az Elnöknek legkésőbb az adott naptári év
január 1-jét megelőző Egyesületi Évzáró Gyűlés kitűzött időpontját 10 nappal megelőzően. Az
Elnök az Elnökhelyettes általi benyújtást követő Egyesületi Évzáró Gyűlés időpontjáig köteles a
Költségvetési Határozatot elektronikus formában eljuttatni a Rendes Tagoknak. Elfogadása a
benyújtást követő Egyesületi Évzáró Gyűlésen történik meg.
(7) A Stratégiai és Adminisztratív Ügyintézésért Felelős Elnökhelyettes a 16. § (4) bekezdésében
felsorolt egyes időszakok utolsó napját követő 10 napon belül köteles Költségvetési Beszámolók
formájában beszámolni az Elnöknek az előző év Egyesületi Évzáró Gyűlésén elfogadott
Költségvetési Határozat adott időszaki megvalósításáról, az esetleges eltérésekről, az eltérések
okairól. A Költségvetési Beszámolók elkészítéséhez elsősorban a Stratégiai és Adminisztratív
Bizottság tagjainak segítségét igyekszik igénybe venni.
(8) Az adott időszakra vonatkozó Költségvetési Beszámolót a Stratégiai és Adminisztratív
Ügyintézésért Felelős Elnökhelyettes nyújtja be az Elnöknek. Az Elnök az Elnökhelyettes általi
benyújtást követő 7 napon belül köteles a Költségvetési Beszámolót elektronikus formában
eljuttatni a Rendes Tagoknak.
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XVII.
Záró rendelkezések
17. §
(1) A jelen Alapszabályban külön nem szabályozott vagy fel nem tüntetett kérdésekre vonatkozóan
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CXLXXV.
törvény, illetve a kapcsolódó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.
(2) A módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt 2019. szeptember 10. napján az
Egyesület Közgyűlése elfogadta.
(3) A Közgyűlés által elfogadott Alapszabály rendelkezései a bíróság általi nyilvántartásba vétellel
válnak hatályossá.
(4) A nyilvántartásba vételi, illetve változásbejegyzési kérelem benyújtására az Egyesület Elnöke
jogosult és köteles.
(5) Jelen Alapszabály 3, azaz három eredeti példányban készült el, ez az 1. számú eredeti példány.

Kelt: Budapest, 2019. szeptember 10.

Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály
módosítások alapján hatályos tartalmának.

.......................................................
Elnök
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